
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA SZKOŁY DLA POKOJU W ROKU 2016

Część pierwsza

W roku 2016, realizując swoje cele statutowe,  Stowarzyszenie  Szkoły 
dla Pokoju pozyskiwało wsparcie dla placówek oświatowych w miejscach 
potrzebujących  pomocy.  Pozyskiwało  również  pomoc  humanitarną 
(środki  czystości,  odzież,  żywność,  etc.).  Pozyskiwane  towary 
przechowujemy nieodpłatnie dzięki życzliwości Szkoły Jogi Foksal. To, 
co  wysyłamy  do  Afganistanu,  Kosowa,  Bośni  i  Hercegowiny  trafia  na 
miejsce  we  współpracy  z  Dowództwem  Operacyjnym  Rodzajów  Sił 
Zbrojnych oraz polskimi kontyngentami wojskowymi. 

Działając  w  kraju  współpracujemy  m.in.  ze  Stowarzyszeniem 
Penitencjarnym  Patronat (pomoc  dla  osób  opuszczających  zakłady 
karne,  zapobieganie  bezdomności,  wsparcie  dla  rodzin  osób  w 
zakładach  karnych)  oraz  Fundacją  D.O.M  (pomoc  dla  warszawskich 
bezdomnych oraz najuboższych  mieszkańców Warszawy).  Reagujemy 
na konkretne potrzeby i staramy się pozyskać wsparcie. 

Wolontariusze  Stowarzyszenia  Szkoły  dla  Pokoju służą  informacjami 
dziennikarzom piszącym o Afganistanie,  problemach głodu,  ubóstwa  i 
wykluczenia społecznego. 

Chętnie  chodzimy do  szkół  na  spotkania  z  młodzieżą   -  pokazujemy 
zdjęcia z miejsc, w których dostęp do edukacji jest trudny. Pokazujemy, 
jak ważna jest edukacja i przed czym chroni. Zachęcamy młodych ludzi 
do  pomagania  innym  –  ludziom  wokół  siebie  (starszym,  samotnym 
sąsiadom).  Do  dzielenia  się  tym,  co  mamy  i  do  niemarnowania 
(używanej odzieży w dobrym stanie, książek, żywności). 

Konsekwentnie  prowadzimy  kampanię  przeciw  marnowaniu  żywności, 
rozpowszechniając  i  udostępniając  teksty  dotyczące  tego  problemu. 
Pośredniczymy  w  przekazywaniu  żywności  –  gdy  ktoś  ma  nadmiar 
(choćby niewielką ilość) i chce przekazać np. warszawskim bezdomnym. 

Na naszym profilu na Facebooku systematycznie zamieszczamy teksty o 
trudnym  dostępie  do  edukacji  w  różnych  miejscach  na  świecie  oraz 



dotyczące  szeroko  rozumianych  praw  człowieka.  Konsekwentnie 
pokazujemy,  ze nasze życie  jest  bardzo wygodne i  dostatnie,  a więc 
możemy i powinniśmy pomagać innym. 

Wiedząc, jak oderwane od życia przepisy potrafią zabić entuzjazm do 
działania i pomocy, staramy się udostępniać to, co sami wypracowaliśmy 
(otworzyć subkonto, przyjąć darowiznę na moment – żeby ją sprawnie 
oclić i przekazać tam, dokąd powinna trafić – czyli do potrzebujących). W 
taki sposób wsparliśmy np. polski projekt Piekarnia w Nepalu – tworząc i 
rozliczając subkonto. 

Sortujemy odzież pozyskiwaną dla Afganistanu czy Kosowa. Zostawiamy 
w kraju  to,  co  w  Afganistanie  czy  Kosowie  byłoby  nieprzydatne  i  to, 
czego  wysłać  nie  możemy,  czyli  np.  używane  buty  –  tu  na  miejscu, 
nieocenione dla warszawskich bezdomnych. Tego zawsze za mało. To 
wszystko,  czasem  też  kawa  i  herbata  (zbiórki  prywatne  wśród 
znajomych) trafia do  Bacówki Fundacji D.O.M. w Warszawie przy ulicy 
Grójeckiej oraz do Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. To robimy 
systematycznie  –  stąd  jedynie  większe  partie  wspominamy  w  części 
drugiej niniejszego Sprawozdania. 

Tak jak w latach poprzednich,  w grudniu bierzemy udział  w Projekcie 
Bellur –  zbiórka  wsparcia  dla  wioski  Bellur  w  Indiach  (akcja 
organizowana przez warszawską Szkołę Jogi Foksal). 

Część druga

Działania Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju w roku 2016

Styczeń 2016

Przygotowania  do  kolejnej  wysyłki  materiałów  papierniczych  do 
Afganistanu  i  Kosowa.  Do  Kosowa  także  używanej  odzieży  oraz 
podręczników do języka angielskiego. 

Przez  cały  miesiąc  dziękowaliśmy  za  wsparcie  jednym  procentem 
podatku oraz zabiegaliśmy o dalsze wsparcie. 

11 stycznia 2016

Otrzymaliśmy zgodę Szefa Sztabu Generalnego na bezpłatny transport 
krajowy w ramach współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi. 



To niezbędne, aby cokolwiek wysłać do Afganistanu, Kosowa czy Bośni. 
Żeby  cokolwiek  pojechało/poleciało  dalej,  musi  najpierw  dotrzeć  z 
Warszawy do Bydgoszczy lub Wrocławia.

16 stycznia 2016

Otrzymaliśmy podziękowanie od PKW KFOR. 

28 stycznia 2016 

Wysyłka  darów  do  Kosowa  (pół  tony:  3  używane  komputery,  jedna 
drukarka, używana odzież, materiały papiernicze, materiały ochronne – 
rękawice, czepki, fartuchy; wartość 5000PLN).

Luty 2016

18 lutego 2016

Otrzymaliśmy podsumowanie  projektu  Piekarnia  w Nepalu –  mieliśmy 
swój skromny wkład w projekt.

W wyniku trzęsienia ziemi 26 kwietnia 2015 roku wioska Syabru Bensi, 
gdzie stała piekarnia ufundowana ze środków polskiego MSZ oraz dzięki 
wsparciu wielu Polaków, legła w gruzach. Mieszkańcy wioski  na czas 
pory  deszczowej  zostali  przesiedleni  do  stolicy  kraju  Katmandu. 
Otworzyliśmy  specjalne  subkonto  –  na  prośbę  polskiej  społeczności 
pomagającej  Nepalczykom. Pieniądze zgromadzone na koncie zostały 
przeznaczone  na  wsparcie  mieszkańców  wioski  (głównie  żywność, 
materiały budowlane, transport). 

22 – 25 lutego 2016

Nasze  dary  już  w  Kosowie  –  wszystko  trafiło  do  potrzebujących. 
Szczegółowe  relacje  i  zdjęcia  na  naszej  stronie  oraz  na  stronie 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Marzec 2016

1 i 13 marca 2016

Kolejne partie naszej pomocy dotarły do potrzebujących w Kosowie. 

Przez cały miesiąc zabiegaliśmy o wsparcie w postaci 1% podatku. 



Kwiecień 2016

6 kwietnia 2016 

Otrzymaliśmy kolejne podziękowanie od PKW KFOR

19 kwietnia 2016 

Wysłaliśmy ponad 600kg darów dla Kosowa – komputery (20), drukarki 
(7), telewizor (1), używana odzież, podręczniki do języka angielskiego, 
środki czystości. Wartość: 3950 PLN. 

Maj 2016

20 maja 2016

Otrzymaliśmy  podziękowanie  od  Szefa  Działań  Niekinetyczych 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

31 marca 2016 

Zakończenie zbiórki darów dla Kosowa w kilku warszawskich szkołach 
oraz Szkole Języków Obcych Archibald.

Czerwiec 2016

Przygotowania do lipcowej wysyłki do Kosowa; pisanie podziękowań dla 
wszystkich darczyńców zaangażowanych w niedawne wysyłki. 

Lipiec 2016

24 lipca 2016

Kolejna  partia  darów  dla  Kosowa  już  w  drodze.  Tym  razem  sześć 
komputerów i  drukarka,  bardzo duża partia  angielskich podręczników, 
pudło nowych butów i kurtek. Waga: 735kg, wartość 3850 PLN.

Sierpień 2016

Ciąg  dalszy  pisania  podziękowań  dla  darczyńców,  organizowanie 
logistyki  kolejnych  projektów  –  wysyłając  dary  do  Kosowa  czy 
Afganistanu musimy najpierw dostarczyć je Bydgoszczy lub Wrocławia. 
Korzystamy  z  darmowego  transportu  kołowego  na  terenie  kraju. 



Planowane transporty muszą zostać umieszczone w Planie współpracy – 
dokumenty składamy co roku we wrześniu. 

Wrzesień 2016

5-8 września 2016

Żołnierze  Zespołu  Łącznikowo-Monitorującego  LMT  przekazali  nasze 
dary szkołom w trzech kosowskich gminach (dokładna relacja na naszej 
stronie internetowej). 

28 września 2016 

Początek  kolejnej  zbiórki  darów  dla  Kosowa  –  tym  razem  przede 
wszystkim używana odzież w dobrym stanie. 

Październik 2016

24 października 2016

Kolejna partia darów wyruszyła do Kosowa – tym razem głównie odzież. 
Także materiały papiernicze i piśmienne.  Waga: 465kg, wartość 3800 
PLN. 

28 października 2016

Otrzymaliśmy dużą partię zupełnie nowych ubrań dla dzieci i młodzieży – 
głównie  kurtki,  spodnie  i  spódnice.  Dar  pochodzi  od  jednego  z 
wietnamskich  sklepów  w  Warszawie.  Dary  trafiły  do  Afganistanu  – 
pierwotnie  planowaliśmy  przeznaczyć  je  dla  uchodźców  syryjskich 
przebywających w Ammanie. Po długim poszukiwaniu odpowiedzialnego 
partnera  w  Jordanii  zdecydowaliśmy  się  wysłać  cała  partię  –  ponad 
800kg do Afganistanu.

Listopad 2016

4 listopada 2016

Nasze logo na okładce Współczesnego Słownika persko-polskiego.

Grudzień 2016

14-18  grudnia 2016



Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju jest garstką wolontariuszy. Niektórzy z 
nich praktykują jogę w warszawskiej Szkole Jogi Foksal. Niektórzy także 
uczą. To właśnie w Szkole na Foksal zazwyczaj pakujemy i sortujemy 
dary przed wysyłką.

Jak co roku, niektórzy z nas wzięli  udział w  Projekcie Bellur. Bellur to 
nazwa  wioski  w  Indiach,  w  której  urodził  się  BKS  Iyengar.  Dzięki 
Projektowi wioska ma szkołę, przychodnię, czystą bezpieczną wodę do 
picia.  Szkoła Jogi  Foksal  organizuje uroczystą  sesję  jogi,  aukcję  oraz 
wewnętrzną zbiórkę pieniędzy. W grudniu 2016 roku zebrano 6050PLN – 
całość została już przekazana do Indii. 

23 grudnia 2016

Kolejna  partia  darów  dotarła  do  Kosowa  (foto  relacja  na  stronie 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych). 


